Møtereferat

Til: Medlemmer av Studentrådet NV

Fra: FTVer i Studentrådet NV

Gjelder:

Studentrådsmøte

Møtetid: 16.15 – 18.00

Dato: 03.11.2020

Møtested: Teams videokonferanse

Referent: Nina Westerlund Støen

Tilstede: Michelle Angell FTV, Malin Pettersen Seime FTV, Jonas Låstad FTV, Gina
Braathen IKP, Mats Kulås IKP, Hedda Førde IBI, Erik Hvid Hunstad IBI, Vanja Thorbjørnsen
Stavland IKJ, Mathias Hanson Gerace IKJ, Vebjørn Sundal Førde IFY, Vilde Vraalstad IFY,
Amina Cemalovic IBA, Synnøve Dvergsdal IBA, Fredrik Framhus NANO, Hanne Lunden
IBT, Selina Chuan IBT, Malin Persdatter Mørseth IBT, Margherita Akhtari IMA, Siri
Andersen IMA, Jon Tobias Aga Karlsen IMA, Bjarte Møllerup Boge LUR
Frafall: Aurora Isaksen IBF, Cecilie Græsholt IBF
Observatører: Mathilde Sjøhelle Eiksund (Stud.rep NTNU Styret), nyvalgte i Studentrådet
Saksliste
Møteleder: FTV Malin Pettersen Seime
Godkjenning innkalling og referat
- Godkjent i møtet.

Runde rundt bordet
Mats IKP: Jeg har vært på dialogmøte med dekanatet og sendt mail til referansegruppene
om hvor smittevernvennlige øvingstimene er etter å ha fått noen bekymringsmeldinger fra
studenter.
Fredrik NANO: Åpent kontor. Forarbeid til programevaluering av MTNANO V21.
Programrådsmøte. Informasjon til studenter ifb. eksamensavvikling. Vært tilgjengelig for de
som er interessert i å bli ny PTV ved MTNANO.
Siri IMA: hatt åpent kontor og vært på møte med undervisningsutvalget på instituttet.
Vilde IFY: Siden sist har jeg hatt åpent kontor, vært med på dialogmøte med instituttet og
fakultetet, og deltatt i en sak under programrådsmøte, der jeg og de programtillitsvalgte la
frem resultatene fra en studentundersøkelse om studieplanen ved fysmat. Jeg har også
brukt referansegruppeforumet til å høre om status på omgjøring til hjemmeeksamen i ulike
emner. Vi er veldig fornøyde med at alle emnene nå blir gjort om til hjemmeeksamen.
Jon Tobias IMA: Fortalte at jeg hadde hatt åpent kontor og vært på møte med
utdanningsutvalget på IMA.
Amina og Synnøve IBA: Siden sist så har vi hatt møte sammen med KTV-ene. Vi har vært
på Kickoff med studentparlamentet i Ålesund. Synnøve har vært på kvalitetsseminar
sammen med lærerne fra Ålesund. Og vi har fått nytt kontor igjen.
Vebjørn IFY: Sidan sist har eg skrive erfaringsskriv og vore i kontakt med den som skal ta
over vervet mitt, vore på møte med instituttet og vore på dialogmøte mellom instituttet og
fakultetet.
Selina IBT: Siden sist har jeg vært på flere prøveforelesninger og møte om ansettelse av ny
førsteamanuensis på instituttet, utvidet ledergruppemøte med instituttet om
handlingsplanene for 2021, og programrådsmøte. Har også jobbet litt med
referansegruppeforum, lagt til flere emner/kanaler og medlemmer, minnet 2. og 5.
klassingene på om studiebarometeret, og hatt kontortid.
Malin FTV: FTV-forum: Besøk av prorektor for utdanning, Marit Reitan. Snakka om digital
undervisning og eksamen. Mellom anna skulle Marit sjå på korleis man kan handtere
forelesarar som ikkje vil eller tør å streame/legge ut videoar av forelesning pga. personvern
og rettighetar til eige undervisningsmateriale. Ho ville og presisiere at systemet med
eigenmelding er tillitsbasert, og viss veldig mange leverer eigenmelding blir det vanskeleg å
gjennomføre kont. i februar. Ho oppfordra oss til å spre ordet om at eigenmeldingssystemet
derfor ikkje bør misbrukast. Vi tok opp med valstyret at éi veke til å få inn kandidatar var for
lite, men dei har ikkje ressusar til å drive på lenger. Det var diskusjon rundt felles
nominasjons- og interesseskjema. Fleire fakultet syntest dette hadde fungert dårleg.
Leiarmøte med fakultetet: munnleg eksamen kan avviklast over to dagar viss det passar for
studentane. Og så har eg satt opp val og publisert resultat, begynt å planlegge Infomøte.
Hedda IBI: Vi har fått godkjent identitetsareal til IBI, så hadde befaring på rommene og
planla en strategi for å få det gjennomført. Vi mangler nå bare en godkjenning fra NTNU
som er «huseier». Dannet referansegruppe i et emne som hadde stort behov for det. Satt i
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gang KTV med å dele studiebarometer. Sørge for at studentene har fått beskjed om
eksamensform, eller en oppdatering på saken.
Margherita IMA: åpent kontor og møte med UU IMA
Mathias IKJ: Jeg har tatt opp at lableder på en av organisklabene generelt oppfører seg
dårlig mot studentene med lablederens sjef, og håper nå at det blir tatt til følge på instituttet.
Det var ganske alvorlige greier når noen studenter nesten er på gråten på lab.
Erik IBI: Bortsett fra at vi har holdt kontoret regelmessig åpent, så hadde jeg ingenting å
legge til utover det med-ITV Hedda informerte om.
Bjarte LUR: Vært i 2 møter med IFY. Vært i møte med Studentrådet lektor. Jobbet med
spesifikke utfordringer som kom opp under studentvalget relatert til stemmerett.
Malin IBT: Hatt åpent kontor, skal gjennomføre åpent kontor på zoom onsdag pga. Covid.
Vært på utvidet ledergruppemøte og diskutert handlingsplaner for IBT for 2021. Jobbet med
referansegruppeforum.
Michelle FTV: Har sittet i formøte til styremøte på NTNU. Har deltatt i FUS-møte der vi
diskuterte forskjellige behov for forskjellige studenter - universell utforming osv. Vi delte
rapporten fra NV sin undersøkelse om læringsaktiviteter tidligere i høst. Pratet også om
3+2-grader vs siving-grader, og stemningen var generelt positiv til å beholde slik det er i
dag. Arbeidet masse med hva som er god praksis ved muntlig eksamen, skal presentere for
Utdanningsutvalget til NV imorgen. Håndtert en bekymringsmelding rundt tilrettelegging ved
skriftlig hjemmeeksamen, følger opp at NV sender ut informasjon om tilrettelegging og
muligheten for bistand i rombooking til eksamensgjennomføring.
Vanja IKJ: Eg har vore på ledermøte på IKJ, der det blant anna blei snakka om inntakskrav
om matematikk R2 frå vidaregåande på BKJ som prøveordning og om ein skulle forsette
eller gå bort ifrå dette. Eg har også deltatt på møte med de nyvalgte klassetillitsvalgte
saman med programrådsleder og kullkoordinator. I tillegg har eg promotert
studiebarometeret.
Jonas FTV: Siden sist har jeg gjort mye det samme som Malin. Jeg kan legge til at vi var på
ledermøte tidligere i dag da det ble tatt opp at det vurderes å stenge campus for all ikkeobligatorisk undervisning, men at ingenting er hittil vedtatt.
Rajetha FTV: var på NVUU, ftv forum og SR siving møtet.

Orienteringssaker:
Infomøte 10. nov
Ved FTV Michelle
Tirsdag 10. november kl.16-18 setter vi opp et infomøte som skal hjelpe studentene med å
kjenne sine egne rettigheter i forbindelse med eksamen. Linjeforeningene skal også
inviteres til dette. Har tidligere hatt SR-pres for linjeforeningene, men nå i denne spesielle
situasjonen ønsker Studentrådet å nå ut med info til alle. Kjersti Møller skal komme og
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snakke om rettigheter. Og det vil bli gjennomgått presentasjon av studentombudet Lennart
Soligard. Vil bli tatt opp konkrete saker og eksempler slik at det blir lettere å forstå hvordan
studentrådet jobber. Ønsker også få en KTV, PTV, LTV LUR, FTV og ITV til å presentere
seg og hva vervet går ut på, og fortelle om en konkret sak.
Dele info om dette infomøtet så det når ut til alle studenter ved fakultetet. Dele link til
facebook-arrangementet.

Erfaringsoverføring
Ved FTV Rajetha
Viktig å skrive et godt og utfyllende skriv. Frist før jul. Også ha en muntlig
erfaringsoverførings-prat. Ligger mal på T-området.
Tenk at du skal skrive det du selv lurte på og trengte å vite da du var ny tillitsvalgt. Sendes
til konsulent Nina, og skal lagres på T-området.

Mentorordning
Ved FTV Jonas
Mentorordningen ved NTNU skal utbedres og ansvarlig for ordningen Thomas Vikestad
Kalvik informere.
Hele første studieår, en ordning som tilbys for å lette overgangen fra skole til universitet. For
å bedre gjennomføringsevnen til studentene, bedre resultater, reduserer andel som sliter
med ensomhet, øke egenaktivitet, økt tilhørighet til fagmiljø, bygge relasjoner.
Stort frafall på NV fakultetet – nesten 50%.
Han jobbet med dette i Bergen og de evaluerte ordningen. Gode resultater, bra utbytte av
ordningen. Mer aktive i undervisningen, ordningen avlaster studiekonsulent, mer tilbøyelige
til å inkludere studenter som ser ensomme ut,
Kjørt pilot på noen utvalgte studier i høst, blant annet på bachelor kjemi og bachelor fysikk,
skal videreutvikle dette og kjøre flere piloter.
Spørsmål fra Thomas; Hvordan kan Studentrådet bidra inn i dette? Og hvordan få dette i
drift? Vil ha innspill, kommentarer og spørsmål.
Innspill: Mange fine mål med ordningen, men hva var behovsgrunnlaget? Fra piloten fikk vi
tall på at de fleste ikke hadde problemer med å oppnå disse målene. De hadde ikke vansker
med å kontakte andre, sosialisere seg, få hjelp av eldre studenter ol. Derimot var det det
faglige som var utfordringen, det var der de opplevde lite/mindre mestring, og det var på
grunn av dette det var frafall. Studiemiljøet i Bergen er veldig forskjellig fra Trondheim,
mentorordningen er nok mye viktigere i Bergen da studiemiljøet der er så lite. Hvorfor gjøre
«linjeforeningsarbeid» som en betalt ordning?
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Svar fra Thomas; Det er gjort mye og mange års forskning på dette, og det er helt klart
utfordringer i forbindelse med det sosiale som fører til frafall i mange tilfeller.
Kommentar: Positivt med ordningen – den kan treffe flere av de som ikke linjeforeningene
treffer/favner. De som ikke ønsker å være del av linjeforening. Ellers vil
linjeforeningsarbeidet favne det meste som denne ordningen ønsker å ta for seg.
Heller omprioritere midler til lønn til flere stud.assistenter/og mer faglig hjelp?

PAUSE 10 min

Diskusjonsaker:
SR-sak 33/20: Evaluering av nominasjonsperioden
Ved FTV Malin
Kun 4/13 val har meir enn éin kandidata. Vi ønskjer å analysere nominasjonsperiode, og
finne ut korleis vi kan få fleire kandidatar ved seinare val.
Kva har fungert bra for å skaffe kandidatar?
Har noko fungert dårleg for å skaffe kandidatar?
Innlegg:
Prøvde å finne kandidater digitalt, men opplevde det mer vanskelig å få til på en god måte.
Kort tid på nominasjonsperiode. Enkel ting å fikse på.
FTVene skal ta det med seg til neste periode.
Innlegg: Be folk om å tenke på å stille til valg tidligere, så folk får tenkt seg om.
Fungerte bra å sende skryte-meldinger til aktuelle kandidater. Noen sa nei, men da spurte
han om de kunne komme med forslag til andre som kunne være aktuelle.
Genial ide å be om andre forslag når noen sier nei takk. Gå inn i forelesninger og
klasserom.

Faste saker:
Eventuelt
FTV Malin;
Ingen skriftlige skoleeksamener – Siste nytt på Innsida.
Seminar til våren blir trolig 12-14. februar. Alle holde av den helga, obligatorisk for alle
tillitsvalgte i SR.
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ITV Vilde: Dårlig internett hjemme på hybelen – og de ønsker å bruke lesesal til
skriftlig hjemmeeksamen. Hvordan skal vi forholde oss til dette nå?
FTVer skal spørre fakultet om dette. Når det gjelder muntlig kan en uansett ikke sitte på
lesesal, da en vil forstyrre andre.
FTV deler info om hva som allerede er sendt inn til fakultetet vedr denne
problematikken/disse spm: Var en student som henvendte seg om akkurat dette her. Hadde
ikke nødvendig utstyr på hybelen.
Sendte mail til NV – hvilke tilretteleggingstilbud kan de tilby?
Svar – det finnes artikler på Innsida hvordan man gjennomfører digital hjemmeeksamen –
de har oppskalert ant hodetelefoner. Godt nok wifi – og mangel på arbeidsplass. Bruke
mobilen som 4G nettverk. Rombooking – det følges opp videre – noe har ekstra behov.
Viktig at vi får delt dette med alle studenter på NV så vi unngår at noen blir sittende å få
problemer med dette uten å være klar over at de kan få hjelp. Ikke ønskelig å sitte på
lesesaler med tanke på juks. Godt argument for å få hjelp til å booke rom.
ITV Gina: Kommet tilbakemeldinger fra studenter om Studentassistenter og
forelesere at det er vanskelig å si ifra om at det er dårlig med smittehensyn. At de
glemmer seg/ikke tar dette på alvor, at de tar på tastatur og annet. Oppleves som vanskelig
å si ifra til de, redd for reaksjoner.
Dersom man har dette skriftlig, er det bedre. Så alle bli mer bevisste på det. Felles
retningslinjer med jevnlig påminning.
Læringsaktivitetundersøkelsen, der kom det frem at mange misliker digitale øvingstimer,
men som mange påpeker bør det være noen enkle retningslinjer der –
Det er veldig vanskelig å holde avstand som studentassistent selv om en er bevisst. Fort å
glemme seg. Bør blir minnet på retningslinjer.
FTVene skal ta opp dette med fakultetet. Men også ta det på lokalt, lavest nivå som ITV.

ITV Hedda: Ansettelser – bruker mye tid på å være med i disse prosessene, men får ikke
noe ekstra betalt. Kun da det var mye i sommerferien. Står ikke om dette i
stillingsinstruksen,
Saksopplysning – på IE får de ekstra betalt når de deltar på slikt.
På IFY får de ekstra timer i semesteret for dette. I tillegg til ITV.
Innspill: IE planlegger å forhøre seg om hvordan ting honoreres, når vi får det, også med
dette rundt ansettelsesprosesser, samme type arbeid bør gis samme honorar. De skal
kartlegge dette.
FTVene vil jobbe for å få en oversikt på dette. Få på plass ordning med lønn/honorering.
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IFY: har sendt spørsmål til instituttet vedrørende dette med honorering – de jobber fortsatt
med det Siri: Åpent kontor i eksamensperioden?
FTVene ser helst at dere har åpnet kontor frem til vervet er ferdig, men hvis dere ikke har tid
skal dere få slippe. Dette gjelder også andre møter og ting der deltar i. Send da en annen
ITV, evt send inn innspill til saker i møtet.

Møtekritikk
Positivt med pause midt i.
Litt tekniske problemer.
Gøy at det var mange som hadde eventuelt saker!

Diggerunde
Møte hevet 18:00
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